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چکیده

ازقبیلاینکهچگونهبایدریزيبرموضوعهايبرنامههاياخیر،تالشدرسال هايمحیطیتأکیدداشتهاست،

جهت را آسیبتوسعه تا کرد اداره و دهی تصمیماتهاي برسد. ممکن میزان کمترین به محیط بر وارده

توانددرجهتمخالفنیازهايطرحوریزيبدونتوجهبهمحیططبیعیوفیزیکیمیشدهدرمرحلةبرنامهگرفته

برنامهبرنامه در حرکتکند. برايسرزمین مناسب بایریزي ملی منطقهدریزي هر وظایففضایی تعیین به

توا بنابراینکردناکولوژیکیآنوتخصیصعواملفیزیکیتوسعهتوجهمتناسببا درطراحیاستراتژيو،.

ارزیابیتواناکولوژیکتوسعهرامدنظرقراردادودریزيشهريبایهايبرنامههايمربوطبهبخشسیاست

چندةرغماستفادبه،لوژیکهاياکو.درایراننیزباتوجهبهاینکهدرستیمدلکردمدلبهینهبرايآنطراحی

باپیشرفت،هاستشدوسیمايسرزمینبررسینGISدهه،تاکنونبرايتوسعةشهريبااستفادهازسیستم

 ضرورتدارد انجامشودمدلنخستتکنولوژي، سیمايسرزمینو،سپس.سازياکولوژیکتوسعةشهر با

دراینتحقیقتغییراتشهرشوهايآنمنطبقسنجه شیرازومحدودةآنبراساستغییراتکاربريزمیند.

براساساستخراج5491-5492دومةودور5492-5494هايبینسهدورةزمانیودودورةتغییراتدرسال

ةازبررسیتغییراتواستخراجومقایسپسهايلندستانجامشدهاست.ايازسريماهوارهتصاویرماهواره

هايگوناگونپرداختهتغییراتلنداسکیپمنطقةموردمطالعهوتغییراتآندراسکیپدورهبهبررسیسه،آن

سازيتوسعةشهرشیرازباتوجهبهحفظاکولوژیکمنطقهوتوسعةبهینةشهريشدهاستودرنهایتبهمدل

آنپرداختهشدهاست.
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مقدمه
و،کشاورزیمحیطی،بهترینمکاناستقراربراییکنوعکاربری)شهری،روستایی،صنعتی،حفاظتی،ازدیدگاهزیست

سلطانی، )بهرام آید محیطوارد بر فشار و آنمکانکمترینبار از مکانیاستکه مدل8908غیره( هایکاربری(.

وربرگ)اندگذاریریزیسرزمینوسیاستابزارهایمفیدیبرایدرکفرایندکاربریاراضیوحمایتازبرنامهسرزمین

درایران(.8331)کاستانزاوروت،سازیروشباارزشومفیدیبرایدرکیکفراینداست(ومدل8333،همکارانو

هایاکولوژیکیانجاممحیطیومدللوژیکواحدهایزیستهایاکوبینویژگیةبندیسرزمینازمقایسارزیابیوطبقه

کاربریمی از یکی ،هایسرزمینشود. کاربریشهری داشته، بسیار اهمیت دیرباز از انسان برایسکونت استکه

رائهارزیابیتواناکولوژیکیکاربریتوسعةشهری،مدلاکولوژیکباسهطبقهتوانابرای،(.درایران8919نژاد،)محرم

شدهاست.اینمدلشاملاطالعاتپایههمچوناقلیم،جهتجغرافیایی،ارتفاعازسطحدریا،درصدشیب،بافتونوع

استکمیتآبوشناسی،خاک،شرایطزهکشیخاک،عمقخاک،ساختمانخاک،درصدتراکمپوششگیاهی،زمین

شود.کارگرفتهمیکاربریتوسعةشهریبهجرایابرایینبندی(سرزمدادنتوانودرجةمرغوبیت)طبقهکهبراینشان

گیرد.درآنجاتقریبمیانجامهامحیطیدرآنشهرهافضاهاییهستندکهبیشترینتغیراتزیست،بنابراین هایاثرةهماً

بلندی،آلودگیووهوا،پوششگیاهی،پستیشوند.شهرهاآبوباهمدیگرایجادمیراتاکولوژیکیناشیازتوسعهیتغی

دارند (.گسترشفضاییشهرهاعالوهبرپیامدهایفضاییکهدارد،8331)آویجی،نیازهایفیزیکیخاصخودشانرا

می بسترطبیعیخود نواحیپیرامونیو فشارهایمتفاوتیبر و تأثیرها پیشرویخود با عبارتهمگام که از:نداگذارد

ایشهرهاکهباعثتخریبوازبینرفتنبافتاراضیباغیوکشاورزیحاشیهفشارهایناشیازگسترشفضاییدر

انعکاسقیمتپاییناراضیکشاورزینسبتبه،.اگرچهاینتبدیلازدیدگاهیدیگرروندیمنفینیستشودهامیآن

بهدرنظرگرفتنیتوجهیبروند،شمارمیتوسعةاقتصادیبهةدهد.هرچندشهرهانیرویمحرکاراضیشهریرانشانمی

آلودگیمحیطزیستبهایبهلعدیدهئریزیشهریمشکالتومسامحیطیدربرنامهعواملزیست وجودآوردهاست.

دستانساناززمانیآغازشدکهجمعیتافزایشیافتومردمبرایمدتطوالنیدریکمحیطمحدودسکونتگزیدند

شهرهایبیشترکیشهرهااراضیمرغوبکشاورزیرابلعیدهوازبینبردهاست.(.رشدفیزی8939،همکاران)داسمنو

هایمرغوببرایزراعت،درکناریادرمیاناراضیمرغوبگیری،باهدفاستفادهازخاکشکلةایراندرمراحلاولی

یافته وتبدیلآنزراعیاستقرار همراهباگسترشروستاها بهمرورزمان، بهاند. اراضیها شهروسپستوسعةشهرها

بدیهیزهایزراعیناگمرغوبزیرپیکرشهرهامدفونشدهوفعالیت یربهسمتاراضینامرغوبعقبنشستهاست.

ازسویدیگر،باتوجه،استاینجریاندرطولتاریخازیکسوموجبکاهشمساحتاراضیزراعیومرتعیشدهو

عقب سویخاکبه زراعتبه فعالیتنشینی کاهشبازده به نامرغوب، برایهای است. انجامیده نیز کشاورزی های

نوعوجهکافینیستکهخاکراازهیجهایاقماریوصنعتیوغیرهبهتخصیصاراضیبهتوسعةشهری،ایجادشهرک

استوحتی9و2ةراحتیقابلتبدیلبهخاکدرجبه4ةکشاورزیتشخیصدهند،زیراخاکدرج2یا4ةخاکدرج

با،(.دراینتحقیقدرنظراست8908)بهرامسلطانی،درآید9و2ةصورتمرتعدرجتواندبهمی4ةهمینخاکدرج

بارویکردتوانتوسعهوحفظاکولوژیکمنابعسبزمنطقه،بهبررسی،توجهبهتغییراتکاربریزمینوتحلیللنداسکیپ

پرگسترشمنطقه شیراز ایشهر مخدومشوداخته برای8919)د. مازندرانبرایتوسعةةریزیمنطقبرنامه( گیالنو

صنعتی روستایی، ،شهری، ارزیابیتواناکولوژیکاستفاده فرایند از توریسم، درنهایتکرو مقایس،د. با ةتوانمنطقه

زیستویژگی واحدهای اکولوژیک مدلهای و صنعتیمحیطی روستایی، شهری، توسعة اکولوژیکی توریسم،های و

نتیجشارزیابی استةد. بیشترمنطقهصاحبتواناکولوژیکبرایتوریسمگسترده تناسبیبرایوارزیابینشانداد
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اطالعاتجغرافیاییوةزیمحیطیبااستفادهازسامانریسازیبرنامهمدل(8917)حسنیتوسعةشهرینداشتهاست.شیخ

منطق در را دور دادةسنجشاز مناسب؛طالقانانجام اینشدکه سازگاریبانتیجه سرزمیندر از تریننوعاستفاده

مدلتوان از استفاده با استهایبرنامههایمحیطی ارائه قابل پیشنهادیحفظحداکثریمنابع.ریزیمحیطی مدل

شهرتهرانجهتتوسعةشهریباشعاعةدرارزیابیتواناکولوژیکحاشی(8918)نیاموجودراپیشنهاددادهاست.سیاح

سرزمینموردمطالعهةمیانتوانبالقوةموازن،درنهایت.مطالعاتیدرنظرگرفتةعنوانمنطقکیلومتریاینشهررابه87

مطالعاتیقابلتوسعةشهریةدرصدکلمنطق2/9فقطییبیانگراینبودکهنهاة.نتیجشدوکاربریفعلیآنمقایسه

در(8912)رویابد.معتدلشدهبهکمترازیکدرصدکاهشمیحفاظتةهاومنطقاستکهبادرنظرگرفتنحریمگسل

منطقپرداختکیلومتریشهررشت87ةارزیابیتواناکولوژیکمحدودبهتحقیقیمشابه نة. بهظرمورد یافتنمنظور

ETMایبااستفادهازتصویرماهواره،.دراینتحقیقشدوصنعتیارزیابی،هایمناسبتوسعةشهری،روستاییمکان

نقش موردنظراستفادهشد.ةپوششگیاهیمحدودةنقشةتهیبرایدستآمدوازآنکاربریاراضیفعلیبهةمنطقه،

دهدکهوجودتوانتوسعةشهریدراینمنطقهباتوجهبهدارابودنشیبوتراکمپوششگیاهیتحقیقنشانمیةنتیج

. (1390)وهمکاران یکامیابدرکنارحفظمنابعاکولوژیکانجامشودمناسب  ةرود در گرگان شهر توسعة سازیمدلاز

 هامکان ترینمحتمل منابعاکولوژیکویافتنةرحفظبهیندرکنابارویکردتوسعةگرگان2778-8310هایسال زمانی

با شهری توسعة تغییرات الگوی روند ةمطالع به تحقیقی در(1393)دژکام .کردندگرگاناستفاده ةآیند شهری توسعة برای

و ،ترنامنظم تر،گسیختهازهم سرزمین درنتیجهسیمای .پرداختند رشت شهرستان در سرزمین سیمای شناسیبوم رهیافت

 ایرانو در مطالعاتدربسیاریاز زمین پوشش کاربری تغییرات بینیپیش برای اخیر هایسال در.دش خواهد ترناپیوسته

 رشدالگوی ةزمین در کمی مطالعاتدر اما.است شده استفاده مارکوف ةزنجیر وخودکار سلول ترکیبی هایازمدل جهان

است هشد استفاده زمینه این در سرزمین سیمای هایسنجه قابلیت از شهر فیزیکی یکیدرحالی.  ترینمناسب از که

استفاده سرزمین سیمای مقیاس شهریدر رشد الگوی روند ةمطالع برای دنیا سطح در امروزه که ترکیبی هایرهیافت

تغییراتسیمای ترکیب شودمی و تجزیه ةکنندبینیپیش هایمدل وایماهواره تصاویر از استفاده با سرزمین پایشو

.استسیمایسرزمین تحلیل



موردمطالعهةمعرفیمنطق

بهتجسمفضاییآرمانایمحیطجغرافیایی توجه با اندیشکهشهر و عملکردةها مختلفبا ابعاد اشکالو انساندر

هایطبیعیهمانندآنجایگرفتهاستمیدانوفضایفعالیتوپویششهریاستکهمتأثرازویژگیةمتفاوتباپهن

زمین ساختمان زمین، زلزلهشکل خصوصیات گسلشناسی، آبخیزی، خصوصیات ها، غیره و استوهوایی بنابراین،.

ایازیابیبهاطالعاتپایهیدستهایتوسعةشهریامریضروریبرامطالعاتمحیطیوجغرافیاییدرچارچوبطرح

و9322،23وعرضشمالیةدرج23،48و23،99درمحدودة،مرکزاستانفارس،شهرشیرازمحیطاست.

22وارتفاعمتوسطآنازواقعشدهکیلومتر827کیلومترعرضوطول82ایبهعرضبررویجلگهرقیطولش

شهرشیرازازنظرةدهد.محدودموقعیتشهرستانشیرازرادراستانفارسنشانمی8شکل.استمتر8227سطحدریا

زاگرساستةخوردمنطبقبرکوهستانچینهشناسیزاگرسقراردارد.اینمحدودشناختیدرواحدشکلطبیعیوشکل

هایزاگرسخوردگیازمتأثرازچینهایشهرشیرشرقیدارد.کوهستانجنوب-غربیهایآنروندیشمالوناهمواری

متر،پشتملهباارتفاع2338باحداکثرارتفاعکوهبموشمالبهرشتههاست.شهرشیرازازهاوناودیساقدیسطشامل

2800 ارتفاع با مقام چهل 8171متر، ارتفاع با باباکوهی 2831متر، ارتفاع با منصورآباد کوشک8332متر، و متر
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ارتفاعچهببیبی ارتفاعحداکثرارتفاعسفیداوورشتهایههوازغرببهکومتر8177ا مترمحدود2324کوهدراکبا

هابههایحاصلهازاینکوه.سیالباستدلیلارتفاعزیاددرزمستانتااوایلبهاردارایبرفهایحدغربیبهاست.کوه

هایمختلفآنبهشودوقسمتکوهجنوبشیرازکوهقبلهنامیدهمی.شودطرفشیرازومناطقمسکونیآنجاریمی

تپه و دره شیراز شهر و میاناینکوه معروفاست. نیز قراباغ کوه سبزپوشانو کوه استنام گرفته ماهورهاییقرار

شرقاست.بغرببهجنونقاطبهطرفدریاچةمهارلوودرجهتشمالة(.شیبکلیایندشتازهم8901)عبدالهی،

2/8نحویکهدرنزدیکیدریاچهبهکمترینمیزانخودحدودهب؛یابدشدنبهدریاچهکاهشمیمیزانشیببانزدیک

درهزارمی ةشهرشیرازدرمحدودرسد. درصدوباالترازآن27درصدقرارگرفتهکهمیزانشییب27شیبصفرتا

توجهبهموقعیتشهرشیراز با شیبةتواندریافتکهبیشترمساحتشهردرمحدودوتوپوگرافیآنمیناچیزاست.

طورکلیخشکدربسیاریازشهرهایایرانازجملهشیرازوبهچیرگیاقلیمخشکونیمهدرصدقراردارد.27صفرتا

طبیعیواساسیمطرحعنوانیکنیازکهبهکندهایخاصیازگیاهانرافراهممیتنوعاقلیمیآنامکانرویشگونه

دارایقابلیتساختو،باتوجهبهعواملمذکور،شیرازةمحیطیمنطقزیست-بندیجغرافیاییپهنه،طورکلیبهاست.

شهری دارایقابلیتاکولوژیکیساز اکوسیستمحفاظتحوضهملکهشااستو اراضیدارهایآبخیز، ایهایآبیو

 .(8901)عبدالهی،کلیارتباطمتقابلانسانبامحیطاستطورهایکشاورزیوبهقابلیت

 
موردمطالعهةموقعیتمنطق.9شکل

روشپژوهش
هایتغییراتکاربری،نمودار،انتقالسازیتغییرکاربریزمینتجزیهوتحلیلکاملیازتغییراتزمینباایجادنقشهمدل

روندآنةطبق فراهممیکاربریو را همچنیها سناریوکند. ایجاد به قادر ادغامعواملزیستی،ن، اراضیبا هایتغییر

در سازتغییرکاربریاراضیدردسترسگذارندمدلواجتماعیواقتصادیاستکهدرتغییرکاربریاراضیتأثیر،فیزیکی

زمینفراهموکاربریوطراحیتغییرپوشش ابزاریبرایارزیابیArcGISصورتاکستنشندرهافزارایدریسیوبنرم

سازیتغییراتسطحبینیدرمدلآنالیزتغییراتوپیش،طورکلیه(.ب2773کند)استمن،اراضی/پوششزمینراآنالیزمی

صورتیکگروهازهتواندشاملیکانتقالیاباند.یکزیرمدلانتقالمیشدهدهیهاییسازمانصورتزیرمدلهزمینب

همانتقاالتپوششز اةمینباشد. بایدقبلاز سازیبینیتغییراتمدلپیشجرایانتقاالتزیرمدل)زیرمدلانتقاالت(

)استمن روش2773،شوند کاربریاراضیبا(. آشکارسازیتغییراتبرایارزیابیتغییراتپوششزمینو هایمتعدد
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داده از هایماهوارهاستفاده همکاران، است)کاپینو شده 2774ایارائه یاماگوچی، دووانو همکاران،2773؛ و لو ؛

 ایاستفادهشدهاستطورگستردهبندیبهطبقهپسبندیوطبقهایپیشهامقایسه(.ازاینتکنیک8313؛سینگ،2774

 8313)سینگ، کاپینوهمکاران، 2774؛ یاماگوچی، دووانو رویکردپیش2773؛ در روشطبقه(. قبیلبندی، هاییاز

 یاماگوچی، و )دووان تصویر نسبت2773تفاضل (، یاماگوچی، و )دووان و2773باندی )جانسون بردار تغییر آنالیز ،)

ک طبقه8331اسیسک، (، )لی، مستقیم چندزمانی شاخصپوشش8334بندی تفاضل )تاون(، جاستیک،گیاهی و شند

م،(8332 آنالیز هایاصلیلفهؤو همکاران، و هارتتر داده2771) توسعه شده( یاماگوچی، فرض2773اند)دووانو .)

هاهایمقادیربازتابپیکسلتفاوتةریاراضیدرنتیجهاایناستکهتغییراتپوششزمینوکارباساسیدراینروش

توانندماهیتتغییریابیتغییرکاراهستند،نمیهادرمکانکهاینروشحال،درحالینظراست.بااینهایموردبینتاریخ

طورمستقلنیرابهبندیتغییراتزماطبقهپسهایه(درحالتعکس،مقایس2773راشناساییکنند)دووانویاماگوچی،

بررسیمیبندیهایپوششاراضیطبقهبینداده شده یاماگوچی، مشکالتمربوطبه2773کنند)دووانو وجود با .)

پسمقایسه طبقههای )سینگ، 8313بندی همکاران، و کاپین 2774؛ (، بهاز روش شناساییاین برای گسترده طور

تغییراتپوششزمینوکاربریاراضی)لو شود)جنسنوهایشهریاستفادهمیویژهدرمحیط(به2774وهمکاران،

)هاوتوهوبرت،هایمطلوبیتاحتمالتعلقیکپیکسلیایکسلولرابهکاربریاراضیمتناظرنقشه(.8333کوین،

ة(.نقش2773،دهند)استمنمطلوبیتبراییکهدفخاصدریکمنطقهرانشانمیةدرجیابهعبارتدیگر،(2773

هایازطریقروشیاتواندکمییاکیفیباشد()کهمیرگرسیونلجستیکهایآماریمانندمطلوبیتبااستفادهازروش

هایآماریکیفی(.روش2788؛پارکوهمکاران،2778،وپنطیوسشود)اشنایدرولیدمیتWLCچندمعیارهمانندروش

مبنایویژگی ذهنیبر تعیینمیهایذاتییا روشعاملاصلیورودیوقوعرشدشهریرا هایکمیشاملکنندو

شناخته پایداری متغیرهای کمی مقادیر بهبرآورد که است میشده تعریف منطقه ایمنی عوامل وعنوان )پارک شود

 روش2788همکاران، از حاضر پژوهش در ب(. و چندمعیاره ارزیابی ههای روش خاص WLCطور
تهیمنظوبه8 ةر

استانداردنقشه بهروشفازیووزنهایمطلوبیتبرایهرکاربریاستفادهشدهکهبا باسازیمعیارها دهیپارامترها

گیرد)ساالریوهمکاران،هایاستانداردشدهبرایهرکاربریانجاممینقشهةزوجیودرنهایتتلفیقکلیةروشمقایس

تواناییتشریحکمیساختارسی8938 سازیساختاروعملکردمکانیومایسرزمینیکعملیاتومحاسباتکمیت(.

عنوانبه،شناسیسیمایسرزمیندراینراستابوماندازکلیآناست.مراتبچشمفضاییتغییرسیمایسرزمیندرسلسله

.(8930)زبردست،ریزیمفیدباشدبهراهکارهایبرنامهیابیتوانددراینزمینهدردستمی،اینوظهوروچندرشتهدانشی

وماهیتپراکنشوتوزیعاجزایساختاریسیمایسرزمینرا،هایسیمایسرزمینخصوصیاتشکلی،هندسیسنجه

شناسیدرپایشدقیقپوششکاربریاراضینمایندوابزاریمناسببرایاستفادهازمبانیعلمبومتوصیفوتشریحمی

 و ساختاری عوامل طریقشناسایی از رهیافت این از استفاده با،(8932همکاران،طوسیوهمتایبی)شوندسوبمیمح

 هایپویایی و ارتباطات از درکمناسبی به توانمیسرزمین سیمای در تغییرات عواملایجاد و اصلی فرایندهای و جریانات

)زبردستدستیافتسرزمین سیمای 8937یاوری،و برایسنجش(. اینتحقیق تغییراتدر وضعیتپیکربندیو

بنابراینةساختارسرزمیندرسهسالمتوالیودودور  منظوربه،زمانیازساختارسیمایسرزمیناستفادهشدهاست.

 پوشش هاینقشه که است زمانیموردمطالعهنیاز ةباز رد)دیدهم(سینوپتیکی روش با سرزمین سیمای تغییرات تحلیل

هایهماندازهپیکسل ةبهانداز منطقه از یکسان سازینقشه مقیاس زمانیودر مقاطع در که طالعه،موردم ةمنطق در زمین

 گذشتهوفعلی تاتغییرات شود مقایسه یکسان هایسنجه سرزمینبا سیمای پیکربندی ترکیب هایویژگی تا ،اندشده تهیه

                                                                                                                                                                   
1. Weighted Linear Combination 
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 این با ؛است یبندطبقهاز پس شیوه در تغییرات آشکارسازی معادل مذکور روش.شود تحلیل وپایش سرزمین سیمای

کندمیاستفاده سرزمین مفاهیمسیمای از که تفاوت  ،هاآن از برخی بین همبستگی وجود ها،سنجه زیاد تعداد دلیلبه.

زائد، تولید از پرهیز منظوربه  تناسب به توجه با کارشناسی، (دانش 1393،مدژکا (علمی منابع مرور براساس اطالعات

 سرزمین سیمای وکالس سطح در هاسنجه از ایمجموعه ها،مفهومآن بین همبستگی به توجه مطالعه هدفبا ،هاسنجه

 عبارتاستاز:تحقیق در شدهاستفاده هایسنجه.(8933)امیرخانیوهمکاران،شد انتخاب حاضر ةمطالع دادنمانجا برای

درصد سرزمین سیمای حسط در هاکالس کل تعداد یا معین کالس یک هایلکه تعداد  هایکالس از هریک و

 کل در لکه ترینبزرگ کالس هر در لکه ترینبزرگ مساحت برابر ةلک ترینبزرگ ةسنجوسرزمین سیمای ةدهندتشکیل

 ضرب سرزمین سیمای مساحت کل بر لکه ترینبزرگ مساحت تقسیم از سنجه کهاین سیمایسرزمین  برای 877در

 در را هالکه تعداد تراکمتکهةسنجاست؛تکه تراکم دیگرةسنج.استدرصد آن واحد شودمیمحاسبه درصد به تبدیل

استفاده گسستگی شاخص عنوانبه .کندمیرافراهم مختلف هایمساحت بین مقایسه امکان ودهدمینشان سطح واحد

 شکل ةهایموردمطالعهسنج.یکیدیگرازسنجهاستسرزمین سطحسیمای هکتار 877 در تکه تعداد آن واحد .شودمی

استسرزمین سیمای آن ممکن ةحاشی حداقل به سرزمین سیمای کل در موجود هایحاشیه طول نسبت براساسکه

 سیمای هایمرزوحاشیه نظمیبی افزایش از نشان شود بیشتر یک عدد از هرچقدرواست واحد بدون ودیآمی دستبه

 سیمایسرزمینو هایلکه ارچگیپیک ةدرج گیریاندازه هایسنجه از دارد.یکیدیگر آن شکل ترشدنپیچیده وسرزمین

 کامالً کاربریپوشش هایلکه انواع که هنگامی.پیوستگیاست ةسنج سرزمین سیمای گسیختگیازهم ةدرج همچنین

 تکه نوع کی از فقط سرزمین کهسیمای هنگامی .بود خواهد صفر سنجه این باشند ناپیوسته سرزمین سیمای در پراکنده

.است خود مقدار بیشترین در پیوستگی باشد شده تشکیل



اکولوژیکةتحلیلتوسع

درنظرگرفتنتعادلاکولوژیکیوتطابقباویژگی هایجغرافیاییتوسعةکالبدیمتعادلازنظرگسترشافقیشهروبا

پهنهتابعیازچگونگیتوسعهو رابطهبا کاربریپذیروهمچنینپهنههایآسیبگسترششهردر و هایمناسبوها

اینعواملشاملمتغیرهاییتعادل شیب،است،بخشاست. حوضهنظیر زمینگسل، و،هایکشاورزیهایسیالبی،

وتوسعةکالبدیاستکالبدی-ژیکیها.دراینتحقیقمنظورازتعادلوپایداریشهریعمدتاًتعادلوپایداریاکولوباغ

گسل شیب، )نظیر محیطی عوامل نظر از شهر کاربری،افقی و رودخانه( حیاتو اراضیهای و باغات بخشمثل

فضاییشهربانظاممحیطی(-پارچگینظامکالبدیکالبدی)یک-عدفیزیکیکشاورزیکهباعثتعادلاکولوژیکیازبُ

شود.گرددبررسیمیمی
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روندکلیبررسیتوسعةکالبديازنظرتعادلاکولوژیکی.5شکل

هایمستعدخطروهمچنیناراضیباتوجهبهایناستداللکهگسترششهربررویپهنه:توسعةکالبدیةدرزمین

ولوژیکیشهرراپایداریوتعادلاکهنتیجدر؛پذیریشهررادربرابرعواملوحوادثطبیعیباالبردهزراعیوباغیآسیب

تابعیازعواملومتغیرهایشیب،پذیریدراثرتوسعةکالبدیشهرافزایشآسیب،تحتتأثیرقرارخواهدداد.بنابراین

.دراینتحقیقاستشدهدراینتحقیق(واراضیکشاورزی)متغیرهایدرنظرگرفته،هایسیالبی،باغاتگسل،حوضه

استمحیطی()زیستپذیرازلحاظاکولوژیکیهایآسیبیافتهدرمحدودهیگسترشهادادنپهنه(هدفنشان2)شکل

شهررانسبتةیافتهایگسترشخواهیموضعیتموجودپهنهکهمیطوریبهکرد؛کهتوسعةکالبدیشهررامتأثرخواهد

هایتوانپهنهگوناگونمحیطیمیباتحلیلمعیارهایکهالزماستذکرایننکته)البتهکنیمبهمتغیرهایباالبررسی

یعنیجهاتتوسعةشهرراکهپیامدهایمنفیکمتریبرمحیطاکولوژیکی؛گسترشآتیتعیینکردبراییترمناسب

به ازفنونتحلیلمناسبتمحیطیاستفادهشد،منظورتحلیلمتغیرهایمذکورداشتهباشند(. فنمیانازو اینفنون،

بههمین؛ایاستفادهشدهایرایانهکارگیریآندرسیستمبهساختاراطالعاتموجودوقابلیتبهترکیبخطیباتوجه

بررسیپس،منظور انتخاب، محیطی،از توپوگرافی، به معیارهایمربوط تشریح ارتفاع،،و شیب، مانند اکولوژیکی و

اینمعیارهاباتوجه،سپسشد.بندیاینمعیارهااقدامواراضیباغیبراساسترکیبخطیبهرتبه،بندیخطرزلزلهپهنه

.یکیازشدنهاییتولیدةشدهنقشبندیهایرتبهودرنهایتهمباترکیبپهنهشدهاتحلیلهایمربوطبهآنبهاولویت

مهممهم مطالعاتی موارد برخی در حتی و ترین فاکتور خطوطترین کالبدییکسرزمین توسعة و تغییر در احتمال

شدتباتوسعةخطوطارتباطی،دسترسیافرادومنابعتوسعةساختوسازدریکمنطقهبهارتباطیمعرفیشدهاست

لهموجبافزایشجذابیتتبدیلاراضیازحالتکشاورزییاجنگلیبهمناطقساختوسازئیابدوهمینمسافزایشمی

میمبه منطقه آن تجاری ارزش افزایش شودنظور همکاران، و فاکتور8930)امیرخانی این ارتفاع رقومی مدل .)

احتمالةدهندکنندهمیزاندسترسیافرادبهاراضیوسهولتتوسعةمناطقساختوسازاستکهبهنوعینشانتعیین

 نیز پوششاراضیآنمنطقه بنابراینهتغییر د،ست. بررسیو میبا برایرنظرگرفتناینفاکتور توانمناطقمستعد

جانشینیوجذاببراییکةهایاولیهایکیازمکانهاواراضیاطرافآند.آبراههکرتوسعةاراضیراازقبلشناسایی

انسان شهرنشینی و کشاورزی تمدن مخصوصاًشروع استها بوده ایران فالت (8331)فیشر،در وبنابراین،، حفظ

ساختةاصل(ورعایتف8933)امیرخانیوهمکاران،داریازایناراضیدرسالمتسیمایسرزمینتأثیرگذاراستنگاه

به.گسل(2783،گنی)فانوددلیلایمنیفرسایشوسیالبحائزاهمیتاستوسازنسبتبهایناراضیبه دلیلها
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رابطآنکهمحلرسیدندوگسستعمقیزمینبهسطحمی دیرباز از تمدنةباشند، اندهایانسانیداشتهتنگاتنگیبا

هاساختوسازدرنزدیکیآنداینمناطقنبایدرهابودنوتخریبزیرساختخیزدلیلخطرلرزه(،امابه8331)فیشر،

هایمربوطبهباغاتواراضیکشاورزیامروزهزندگیوتشریحویژگی،محدودیتفضایسبز،فضایبازانجامگیرد.

است)امیرخانی متکی شهرها پیرامون یا موجود سبز کیفیتفضای و کمیت بر زیادی حدود تا همکاران،شهری و

پیامدهایتوسعةشهریو.(،مفهومشهرهابدونوجودفضایسبزمؤثردراشکالگوناگوندیگرقابلتصورنیست8933

استپذیرکردههاموجودیتفضایسبزوگسترشآنرابرایهمیشهاجتنابمحیطیآنهایمعضالتزیستپیچیدگی

باتوجهبهاین8904)مجنونیان، کهبهایگونهبه؛مستقیمیباشرایطپایداریشهرداردةهادرشیرازرابطوجودباغکه(.

باغاتبهزمینةبرنامرویهوبیساختوسازرفتنبیزیر اکوسیستمهایکشاورزیو علتنقشتعادلیباالییکهدر

تحتتأثیرشودخوردنتعادلاکولوژیکیشهرمیهمشهردارندباعثبه توجهبهروندقرارمیوپایداریآنرا با دهد.

بودنفضایسبز،اغلبدراینخاطردردسترسبودنزمینومناسبرشدفضاییشهریاغلببه،توسعةمناطقشهری

وفضایبازداخلشهرها،هایحیاتیسیمایسرزمین،فضایسبزحفاظتحداکثریازلکهبرای.کندقسمترشدمی

الزماستمحدودیتوحفظحداکثریآندرنظرگرفتهشود.

نتایج
سرعتدرحالتغییراست،برایبررسیتوانهایانسانیبهازآنجاکهپوششاراضیوکاربریاراضیتحتتأثیرفعالیت

اطالعکافیازوضعدتوسعةپایدارباییابیبهتوسعهوتغیراتمربوطبهاینتوانومدیریتسیمایسرزمینودست

ارائهشدهاستدر2783و،2782،2787هایکاربریاراضیموردنظرداشتهباشیمکهدراینپژوهشدرسال-پوشش

شدهوالگوریتمبیشتریناحتمال،تصاویرماهوارةلندستدرآوریهایتعلیمیازپیشجمعاینبخشبااستفادهازنمونه

هاازطبقهفضایسبز،منابعآبی،مناطقساختوساز،وفضایبازوراهپنجبندیشدکههایفوقتصاویرطبقهتاریخ

واستهایسکونتیفارسدارایجاذبهةاولتجاریوخدماتیدرمنطقشهرشیرازباداشتننقشد.شهااستخراجآن

.تأکیدبراستمحیطپیرامونوبلعیدنروستاهایاطرافبرایپذیرشجمعیتدرحالگسترشبه،دلیلکمبودفضابه

ونیزعاملیبرایهدایتبرایازبینرفتنباغاتواراضیکشاورزیاستتهدیدی،توسعةپیوستهوافقیشهرشیراز

نهابادرهمینابتدا،تدهد.ضمنآنکهبافتمرکزیواصیلشهررادرانزواقرارمی؛گسترششهردرمناطقنامناسب

زایمناطقرشددرونةشهرشیرازبرپایرشدکالن2783–2787هایسالةددرفاصلکرتواناذعانتفسیربصریمی

دلیلهجومجمعیتبهشیرازوکاهشبه،هایآتیشهریوروستاهاینزدیکبهشیرازومسیربزرگراهاستودرسال

سازوهمچنینرشدسریعقیمتزمین،ساختوسازبهمناطقحومهشدیداراضیفضایبازوسبزکافیبرایساختو

است.شدهدهیکش
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 )منبع:نگارنده(کاربريزمینةوتدویننقش5491و،5494،5492هايمتوالیبنديتصویرسالطبقه.9شکل
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ایمشهوداستوهمچنینطورکهدرشکلزیرروندتبدیلفضایبازبهساختوسازبهمیزانقابلمالحظههمان

باز است2783–2782ةدر داده رخ نیز فضایباز به تغییراتپوششاراضیرخ،تبدیلفضایسبز مدل دردر داده

سبزوتنگاتنگیبینفضایةرابطومطالعه،تبدیلکالسموجودبهکالسساختوسازقابلمالحظهاستةمحدود

به بازیمثلراهیهادلیلوجودزیرساختساختوساز در شدتتبدیالتبهساختوساز دارد. برایتبدیلوجود ةها

شدتافزایشاماباکاهشقابلتوجهاراضیبایر،نرختبدیلبهساختوسازبه؛داراینرخباالییاست2783–2787

مطالعهةرادرسطحمحدودهاراهةبیشترینساختوسازوتوسعةشبک2782تا2787ةکهدرفاصلطورییافتهاست.به

ایم.داشته




 )منبع:نگارنده(شده)هکتار(هايتعریفمساحتکالس.4شکل

شد شدهبندیهایطبقهنقشه،درنهایت محاسبه نقشه برایهر ضریبکاپای بودند(، طبقه )پنج حسبدقت؛ بر

بودهاست.34.42ارزیابیبرحسبدرصد

هايلنداسکیپعملکرديسیمايسرزمینوبررسینتایجحاصلازساختاروسنجه–سازيساختاريکمی

شهرشیراز

زمانباهایباالکالسمساحتقابلمشاهدهاست،همطورکهدرمجموعشکلهمان:9متریکمساحتکلکالس

باشیب،ابتدا،بازههایکشاورزیدراینوسپسافزایشزمین2782سالةافزایشمساحتکالسساختوسازدرباز

شیب با بعد و کاستهمییتند فضایباز حالناپدیدشدنمالیماز سرزمیندر همچنینمنابعآبیدر و کهاستشود

شود:طورجامعاینتغییرنشاندادهمیگسستگیسرزمیناستودرشکلزیربهةدهندخوبینشانبه

                                                                                                                                                                   
1. Class Total Area (CA/TA) Metric 
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 )منبع: نگارنده(هايموردمطالعهتغییراتمساحتکالس.2شکل

استکهدر:9لکهةمتریکمیانگینانداز اینمتریکدرسطحکالسبرایسالموردمطالعهمحاسبهشده

:شودمشاهدهمیهایزیرجداگانهودرشکلتجمیعاینشاخصتغییراتآنشکل

 

)منبع: نگارنده(هالکهةتغییراتمیانگینانداز.1شکل

کالسپنجهایسیمایسرزمیندرطورجامعتغییراتلکهحاصلازاینمتغیربهةشدتجمیعکهدرشکلگونههمان

هایآبوفضایسبز،ساختوسازوفضایبازتغییراتبسیاریرادرطولدوسال،کالسشودشدهمشاهدهمیتعریف

سال و روندمالیماولیهمتحملشده با سالهایآتیرا مقایسگذرهایقبلمیتریاز اینةانند. دودوییتغییراتدر

.استردشدنبهقطعاتریزترهایکوچکوخُبهلکهشدندهدکهسرزمیندرحالتبدیلشکلنشانمی

به:5لکهةتریناندازمتریکبزرگ و شد سطحکالسمحاسبه اینمتریکدر ذخیره درشصورتدرصد د.

هایمختلفوموردمطالعهنرختغییراتآنبرایکالسةسرزمینمنطقهایاینقسمتازتغییراتکمیسیمایشکل

صورتنمودارتغییراتنشاندادهشد.بهوبهسکلسیمامحا

                                                                                                                                                                   
1. Mean Patch Size 

2. Largest Patch Size [LPI] 
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 )منبع: نگارنده(ترینلکهدرهرکالستغییراتبزرگ.1شکل

بسیارةزمیندرمرحلخوبیمشهوداستکهتغییراتسرزمانیاولسیمایسرزمینیشهرشیرازبهةدربررسیدودور

ودرحالتبدیل بهشدیداست، بایربهشدنسرزمین، درشکلتجمیعخصوصدرفضایبازو شدهخوبینمایاناست.

زماندردروندهد،همسرزمینرانشانمیةترینلکپارچههایسرزمینکهبهعبارتدیگریکترینلکهتغییراتبزرگ

برتبدیلپوششکالس عالوه قطعهاراضیبهکالسها تغییراتقطعههایدیگر، شدنسرزمیندرحالافزایشاست.

زمینةترینلکبزرگ و کاهشفضاهایباز و ساز بهساختو شیراز شهر توسعة حکایتاز وهایبایر صورتشدید

.داردصورتپراکندهدرنقاطخوشآبوهوایشیرازهایکشاورزیبهافزایشزمین

رکمیسیمايسرزمینشهرشیرازتحلیلساختا

هایمهمترکیبسیمایسرزمیناستودربسیاریاینمتریکیکیازمتریک:9متریکدرصدسیمايسرزمین

کارگرفتهشدهاست.البتهازآنجهتکهمتریکدرصدهایسیمایسرزمیندرراستایتغییراتکمیآنبهازتحلیل

برایسنجشترکیبسیمایسرزمیننسبتبهمساحتکالسمفیدترحتماالًنسبیاست،اةسیمایسرزمینیکسنج

شدگیسیمایسرزمینراتکهواضحروندروبهرشدتکهطورکامالًاینمتریکدرسطحکالسمحاسبهشدکهبه.باشد

موردمطالعهدرزمانیمختلفةهایمختلفدرطولدوررابرایکالسهایزیرنرختغییرآندهدودرشکلمینشان

کنیم.شهرشیرازمطالعهمیةمحدود

 
)منبع: نگارنده(تغییراتدرصدسیمايسرزمین.1شکل

                                                                                                                                                                   
1. Percentage of Landscape Metric (PLAND) 
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سرزمینتعریفمیاینمتریکبه راهایتعریفخوبیتوزیعکالسبه1کهدرشکلشودصورتدرصدیاز شده

نمایشمیبه سیمایسرزمین بهصورتدرصدیاز فضایسبز درصد کاهشاستکهدهد. به صورتمشهودیرو

تغییراتعمد اکولوداردسرزمینةحکایتاز مقطع اینتغییراتدر زوالژو به استکه قابلتوجه مهمو یکبسیار

شود.هایآتیتبدیلمیسرزمینیدرسال

فا نزدیک صلةمتریک از همسایهاقلیدسی ترین به: متریک کامالًاین رشدطور به رو روند واضح

دهد:شدگیسیمایسرزمینرانشانمیتکهتکه

 
 )منبع:نگارنده(هاکالسةترینهمسایاقلیدسیازنزدیکةتغییراتفاصل.1شکل

شدگیسرزمینوتکهتکههایسرزمیننمایانگرهمانندتغییراتدیگرمتریک3شدهدرشکلروندتغییراتمشاهده

سال در هرچند پوششاراضیاست، 2787هایتبدیلدیگر 2782و تغییراتبه ناشیازمقدار صورتخیلیشدید

داردموردمطالعهةشدنساختارسرزمیننشانازافزایشقطعاتوساختارهادرمنطقتکهتکه،تغییراتفضایسبزاست

یسرزمیناست.کهحکایتازگسیختگیوریزلکهگ

لکه:9مجاورت شاخصنزدیکی/ مساحت مجموع با است متریکبرابر براین تقسیم مربع( متر )واحد ها

همسایگیةهنگامیکهمحدود.شده)مترمربع(لکههمنوع)متر(دریکهمسایگیازپیشتعیینةترینفاصلنزدیک

لکهشود،جویالگوریتمازمرزسیمایسرزمینخارجمیوجست هاییکهدردرونسیمایسرزمینقراردارنددرتنها

اماتفسیر؛تنهاییمشکلاستمحاسبهوتفسیرآنبهبنابراین،.شوند.اینمتریکواحدینداردمحاسباتشرکتدادهمی

هایت؛درشکلبسیارمفیداساند،کهدارایواحدکمی،هایسیمایسرزمینطورنسبیودرارتباطبادیگرمتریکآنبه

وضوحقابلدرکاست.زیرسیمایسرزمینشهرشیرازبه

                                                                                                                                                                   
1. Proximity Index 
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)منبع: نگارنده(تغییراتمتریکمجاورت.94شکل

هایجاییلکههوجاباستصورتسریعوآنیدرحالتغییردهدکهسیمایکلیسرزمینبهاینمتریکنشانمی

طورمرتبنسبتبههم،درحالتغییربودهاست.ایسرزمینبهمجاوردرسیمایسرزمینیحکایتازاینداردکهسیم

وتغییراست.اجراشدتدرحالمتوالیبهیهاامااینتغییراتدرطولسال

بررسیتغییراتسیمايسرزمینیشهرشیرازوتغییراتآن

یابیبهتوسعةپایدارورایدستببنابراین،.سرعتدرحالتغییربودهاستهایگذشتهبهسیمایسرزمینشیرازدردهه

ست.نیازهزمانیةازتغییراتآندراینبازاتیمنابعبهاطالعةکاربستخردمندان

5492–5494هايتغییراتسال

زمانیموردمطالعهةافتادهدرطیدورآشکارسازیتغییراتوبررسیتغییراتاتفاق،هایکاربریاراضینقشهةپسازتهی

کاهش شامل تغییرات این شد. افزایشانجام به،هاها، یککالس از انتقال کالسو هر خالصبرای تغییرات و

بندیومنظورآشکارسازیتغییراتکاربریاراضیازروشمقایسهپسازطبقهبه،هایدیگراست.دراینتحقیقکالس

عنوانبه2782تا2787هایستفادهشد.ارزیابیتغییراتکاربریزمینبینسالبندیافقیاطورخاصازروشجدولبه

ةدرصدازکلمساحتمنطق90شهرشیرازباة،کالساراضیبازوبایردرمحدود2787سالپایهنشاندادکهدرسال

کونیوساختوسازشده،هایمناطقسبز،اراضیمسترتیبکالسترینکالساست.پسازآنبهموردمطالعهوسیع

هاست.دراینسال،کالسمناطقسبزشاملسبزشهریوفضایدسترسیوراهةورطوبتودرآخرشبکیمناطقآب

دومینکالساستوسهکالساراضیمسکونی،مناطقةدرصددررد83یافتهشاملکشاورزیوباغاتباسبزتوسعه

بیشترینکاهش2782تا2787ةاند.طیدورگرفتهدرصدازمساحتکلرادربر2و،9،3ترتیبهابهراهةآّبیوشبک

درصدرسیدهاستوسپسکالساراضیساختوسازشهر22به32مربوطبهکالسمناطقبازوبایراستکهاز

درصد22به83ازدرصدافزایشیافتهاست.درمقابلکالسمناطقسبز84به3هایآناستکهازشیرازومحدوده

یافتهوتغییراتدراینکالسرخداده درصدکاهشرسیده2به9البتهکالسمنابعومناطقآبینیزاز.استارتقا

دهد.درایندورهکالسمناطقمختلفشهرشیرازتغییراتمحسوسیداشتهاستاستکهروندروبهپایینرانشانمی

توانناشیگرفتهرامیانجامهایبیشترتبدیل،ست.بنابراینیکالسکاربریآنملموسنکهروندناهمگونومنظمدر

توانشدهدرشکلمیبندیبادقتدرتصاویرپهنه.مناطقاراضیبایردانستةازگسترشمناطقمسکونیدرمحدود

،انناشیازعاملمهم،افزایشکشاورزیتود.دلیلرقمباالیرشدمناطقسبزدراینبازهرامیکرتغییراترامشاهده

شدهدانست.عنوانقطبکشاورزیشناختهواینکهاستانفارسبه
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5492–5494یاراضپوششراتییتغ.99شکل

مطالعه،کهةمحدود2782و2787هایپوششاراضیدرسالةتغییراتحاصلازنقشة،نتایجمقایسبخشدراین

بیانگرآناستکهدرروند89.شکلشودمشاهدهمیـدستآمدههسازتغییراتزمینمنطقهبمدلآنالیزتغییراتدراز

تبدیلاراضیفضایسبز درتبدیلپوششاراضی، قابلتوجهیداشتهاستو عملکرد بهساختوساز، وفضایباز

 باشند.مشهودمیزیرهایجدول

 )منبع:نگارنده( 0201 -0202هاينرختغییراتعدديسال.9جدول

5494سال)هکتار(

ساختوسازفضایبازفضایسبزمنابعآبیهاراه



2782سال

)هکتار(

ساختوساز7-8277+8177-877-8277

فضایباز-22777-0277+277-2777

فضایسبز-817701777-877-8277

منابعآبی-877-977377-277

راهها+8927+8177+8827+27.

 

5491–5492تغییرات

نیزکالسمناطقبازوبایربابیشترینافزایشبههمانمیزاناماباکاهشمحسوسبسیار2783تا2782ةطیدور

.کالسآبهاستدرصدافزایشیافت21درصدبه22درصدافزایشاز3درصداست.مناطقسبزنیزبا4کمیدرحد

درصدکاهشروندیکاهشییا8ترتیببامناطقساختوسازبهوهامحسوسینداشتهودوکالساراضیراهتغییر

اند.ثابتداشتهطورکلیتقریباًبه

 
5491–5492یاراضپوششراتییتغ.95شکل
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مطالعهراکهةمحدود2783و2782هایپوششاراضیدرسالةتغییراتحاصلازنقشة،نتایجمقایسبخشدراین

بیانگرآناست2.جدولکنیددوسالمتوالیبدستآمدهدرجدولزیرمشاهدهمیةازآنالیزتغییراتکاربریزمینمنطق

کهدرروندتبدیلپوششاراضیهمچنانتبدیلاراضیفضایسبزوفضایبازبهساختوسازعملکردقابلتوجهی

.استمشهود2و8لوجدو84تا88داشتهاستکهدرشکل

 )منبع:نگارنده(5491–5492يهاساليعددراتییتغرخن.5جدول

5492سال)هکتار(

ساختوسازفضایبازفضایسبزمنابعآبیهاراه



2783سال

)هکتار(

ساختوساز7-2277-1777-877-8777

فضایباز-2777-2777+277-277

فضایسبز+8377+29777+87+8977

منابعآبی+277-217-977+277

هاراه-287+817-89277.

 

بازهمان در شیراز تغییراتشهر و سرزمینی سیمای تحلیل در 2787یزمانةطورکه 2727تا ،دوشمیمشاهده

لهزنگخطریئاینمسشدناستکهتکهصورتگسیختهوبدقوارهدرحالرشدوتکهسرزمینقدیمیشهرشیرازبه

کاررفتهدراستبروضعیتسیمایسرزمیندرسطوحباالتر)شهرشیرازواطرافآن(.باتوجهبهعواملآشکارشدهوبه

نقشه سیمایسرزمینباینپژوهشو گسیختهدستههایحاصلاز ناهمگونو توسعة شیراز شهر پژوهش، در آمده

خواهدداشت.(87تا2)شکل

 
)منبع:نگارنده(5491–5494يهاسالکاربريراتییتغانتقال.99شکل

و شهرگرایی بر مبنی طبیعی، عملکرد استبا پژوهشسعیشده این در که آنجا بهاز صورتگسترششهری

رشدکالن گرفتهشودتغییراتپوششاراضیو درنظر شیراز نتایجب،شهر به توجه تحلیلسنجهدستهبا از هایآمده

سالهکهرشدساختوسازدرآنمشهوداست،روندرشددرراستایتبدیلدهةسازیسیمادربازسیمایسرزمینومدل
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نابودیشبک و ساز ساختو به باقیةاراضیفضایسبز استسبز شیراز شهر در اجرایبنابراین،.مانده تعریفو به

شهرشیرازحفظواحیایشبکهوکریدورهایحیاتیبرایسیمایسرزمینکالنةهایمفیدوکاربردیدرزمینسیاست

هاومناطقساختوسازروشدتروبهکاهشوراهفضایبازبه،شودطورکهدرتصویرزیرمشاهدهمی.هماننیازهست

ست.بهافزایشاست.افزایشفضایسبزناشیازتوسعةکشاورزیدرحومهواطرافشهرشیرازا

 
5491–5494یاراضپوششراتییتغ.94شکل

موردمطالعهةبنديمناسبمحیطیتوسعةکالبديدرمحدودپهنه

هایشدهمانندخطرزلزله،شیب،ارتفاع،حوضههایبارگذاریهایگوناگونازپهنهبندینهاییشاملترکیبفرایندپهنه

...،سیالبی ترکیبمعیارهایگوناگونبراساستو اسمناسبتذاتیمعیارهاینهاییفرایندعمومیتحلیلمناسبت.

اینقسمتپهنهمیانجاممحیطی در همترکیبمیةشدبندیهایرتبهگیرد. طریقمعیارهایمختلفبا از شوندکه

ارزشرتبه جمعگذاریهای و آنشده بارهای پهنهبندی بها ترکیبی و جدید میهبندی درواقعدست ترکیب،دهد. از

مطالعاتیةانگرتقسیمگستربیشودکهشدهتولیدمیهایجدیدبارگذاریمعیارهایگوناگونپهنهةشدهایبارگذاریپهنه

،ترتیب(.بدین8914،وهمکاران)رضاییخواهندشدتبندیمناسبهاییاستکهبرحسبگسترشفضاییدرجهبهپهنه

دامنةگانبراساسدرجاتسه محدودامتیازهاینهاییترکیبنهاییپهنهةمناسبتو موردةبندیمناسبتمحیطیدر

:استصورتزیربندیمناسبتمحیطیبهآمدهدرسهگروهپهنهدستهبندیامتیازهایبمطالعهانجامشدکهگروه

؛درصدازکلمنطقه0.2یبابیشترینمناسبتگسترشفضاییبایهاگروهاول:پهنه

؛درصدازکلمنطقه22.8یبامناسبتکمترگسترشفضاییبایهاهنهگروهدوم:پ

.درصدازکلمنطقه30.2هاینامناسبگسترشفضاییباگروهسوم:پهنه

نهاییمناطقاکولوژیکوسبزمشاهدهشدکهبیشترینسهمةمناطقشهریبرروینقشةپوشانیالیپسازهم

نامناسبتوسعهقرارگرفتهتوسعةشهریدرشیرازدرمنطقهکام دهدتوسعةشهرشیرازدرراستایکهنشانمیاستالً

مناطقاکولو باغاتو و بینرفتنفضاهایسبز کلباعثازهمژاز در تکهگیکو شدنسرزمینشدهتکهسیختگیو

پهن اینراستا در نداردةاست. وجود شیراز پهن؛کاملمتناسببرایشهر بهمنانسبتاًةاما درسبهم صورتمحدود

هاصورتپراکندهدراطرافشهرکاصلیوبهةشهرکصدراوغربشیرازدرمسیرجادةقسمتشمالغربیدرمحدود

(محاسبهشدهاست.82)شکلنهاییةصورتنقشقرارداردکهبه
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)منبع:نگارنده(موردمطالعهةتدوینجهاتگسترششهرشیرازباتوجهبهاکولوژيسیمايسرزمینیمنطق.92شکل

تحلیلمناسبتمحیطیمی اماتوانگفتاجرایفرایند اطالعاتمناسبتتحلیلدارد. زیادیبه وابستگیبسیار

شدتشاهدهاییکهدرشرایطکنونیبهتحلیلیعدممناسبتگسترشفضاییرادرپهنه-طورکلیفرایندمطالعاتیهب

بی برناتوسعة بدون و دادةمرویه نشان بوده نقش.شهر به توجه می،فوقةبا مشاهده روی47شود بر شهر درصد

درصداز29فقطکهدرحالی؛کمترمناسبةدرصددرپهن91اندوهاینامناسبازلحاظتوسعةکالبدیقرارگرفتهپهنه

یکیقرارگرفتهاست.ژاکولوهایمناسبتوسعةکالبدیازنظرمخاطراتمحیطیوپهنهةمساحتشهردرپهن

گیريبحثونتیجه
اکولو راستای در شهری توان و توسعه به توجه محدودژبا در پایدار منابع حفظ و شیرازةیک از،شهر یکی که

شدسازیاخیرآنمدلةسالایتغییراتوکاربریزمیندهبااستفادهازتصاویرماهواره،شهرهایجنوبکشوراستکالن

ودرهمینراستانسبتبهشرایطاکولوژیکوشدوبااستفادهازسیمایسرزمینوضعیتتغییراتآنبررسیومطالعه

نیزمدل،توانتوسعةشهری توسعةمتعارفشهر تعیینشد.وسازینسبتبهحفظفضایسبزو جهاتتوسعةشهر

مترباتصاویر97پیکسلسایزةژیکسیمایسرزمینبااندازیراتکاربریزمینبادیدگاهاکولوینتایجتوانتوسعهوتغ

2783و2782و2787ةشدهدرطولسهدورهایمختلفمحاسبهنتایجمختلفباسنجه؛ایتعیینوتدوینشدماهواره

صورتوبهاکولوژیکمنطقهازهمگسیختهةپارچقابلتوسعةآننشانازاینداردکهساختاریکةدرشهرشیرازوحوم

قطعاتةهانیزبهاینگسیختگیدرراستایکاهشاندازتوسعةشهریوزیرساختدلیلتکهدرآمدهاستوبههمینتکه

و قطعات افزایشتعداد و اکولوژیککاربری کریدورهای قطع ببستگی نتایج به توجه با تحلیلدستهدارد. از آمده

کهرشدساختوسازدرآنمشهوداست،روند،سالهدهةایسرزمیندربازسازیسیمهایسیمایسرزمینومدلسنجه

بنابراین،.ماندهدراینمنطقهاستسبزباقیةرشددرراستایتبدیلاراضیفضایسبزبهساختوسازونابودیشبک

یحیاتیبرایسیمایحفظواحیایشبکهوکریدورهاةهایمفیدوکاربردیدرزمیننیازبهتعریفواجرایسیاست

دلیلفقدانتفکرتوسعةشهربهبهموازاترشدوغاتهایسبزوباشهرشیرازوجوددارد.درشیرازفضاسرزمینکالن
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توسعهوگسترششهرهموارهبهسمتآنشدهونقشحساسزیستریزیبرنامه هابودهمحیطیواکولوژیکیباغات،

خوبیمستعدبه،قصرالدشتشیرازنقشبسیارمهمیدرتصفیهوتلطیفهوایشهرداردهایباغاینکهاست.باتوجهبه

شود.اماازهویتتاریخیشیرازمحسوبمییکهبخشاستوفرهنگی،فراغتیهایگردشگری،تفرجی،پذیرشفعالیت

بهعظیمزیستةتوسعةشتابانشهریاینپهن وجاذبهمحیطیرا متنوعموردتجاوزوتهاجمقرارهایعلتکارکردها

،بودهاست.همچنینگسترششهربهسمتاینپهنهةدهندهاوروندتوسعةشهرنشانایکهنقشهبهگونه؛دادهاست

توجهبهنتایجب نقشهدستهنگارندگانبا از هدایترشدشهریبهسمتفضایبازدرجهتآمده سازیپوششزمین،

 د.ندانمطالعهرابهترازفضایسبزدرجهتمزارعوباغاتشهرشیرازمیموردةمحدود،یجنوبغربیوشمالشرق

هاپیشنهاد
دووهایدیگرنیزانجامشهایمختلفارزیابیسرزمینبرایحوزهشودشیوهپیشنهادمی،شدهباتوجهبهپژوهشانجام

توجهبهنوعاکوسیستمبرایمناطکازآنیقابلیتهر با  و توسعه اینکه به توجه با.قمختلفکشورسنجیدهشودها

منطق گسترش در صنایع و سنتی اراضی سمت به مطالعاتیةشهر باغات مراتع،کشاورزی، تواناستو ارزیابی ،

تعریفوپایش،مواردفوقةدرکنارهم؛رسدنظرمیصورتتوأمانضروریبههایتوسعةشهریوصنعتیبهکاربری

.سبز(سرزمینیشهرشیرازوحومه-حیاتی)اکولوژیکةوضعیتتغییراتپوششوکاربریزمینباتوجهبهشبک
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